
 

คํานํา 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สามปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ขอนแกน ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีความสอดคลองกับ สภาพปญหา ความ
ตองการของประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนา กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัด  เพ่ือใชกําหนด
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยไดจัดทําใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กับสถานะทางการคลัง ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํา  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอุดหนุนใหหนวยงาน
อ่ืนดําเนินการตามท่ีระเบียบ กฎหมายกําหนดไว โดยแผนพัฒนา ทองถ่ินสามปเพ่ิมเติม ฯ ดังกลาว 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบ “ราง” 
แผนพัฒนา ทองถ่ินสามปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.25 60 - 256 2) แลว ในคราวการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

5 เมษายน 2560 

 



สารบัญ 
 หนา  

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 บัญชีสรุปงบหนาแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 - 2562)  
 บัญชีโครงการพัฒนา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 1 - 1 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 2 - 1 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 3 – 1 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4 - 1 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 - 1 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี         6 – 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.03 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

    1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 7 40,000,000           0 -                      0 -                      7 40,000,000           

   1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ 12 26,650,570           0 -                      0 -                      12 26,650,570           

         เลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

   1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดก 1 102,028,000         0 -                      0 -                      1 102,028,000         

        ของคนรุนตอไป

   1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรู 1 300,000               0 -                      0 -                      1 300,000               

        อยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม

รวม 21 168,978,570        0 -                    0 -                    21 168,978,570       

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

   2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อ 2 2,000,000             0 -                      0 -                      2 2,000,000            

        กาวสูประชาคมอาเซียน

   2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 5 72,200,000           0 -                      0 -                      5 72,200,000           

   2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 3 820,000               0 -                      0 -                      3 820,000               

         ใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

รวม 10 75,020,000         0 -                    0 -                    10 75,020,000         

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน

   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 182 87,388,200           0 -                      0 -                      182 87,388,200           

         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

   3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสง 2 1,300,000             0 -                      0 -                      2 1,300,000            

         ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 6 2,994,000             0 -                      0 -                      6 2,994,000            

รวม 190 91,682,200         0 -                    0 -                    190 91,682,200         

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2562)                                              

ป 2562 รวม 3 ป (2560 - 2562)ป 2560 ป 2561

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



แบบ ผ.03 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ป 2562 รวม 3 ป (2560 - 2562)ป 2560 ป 2561

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

    4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ 3 1,300,000             0 -                      0 -                      3 1,300,000            

         ชุมชนอยางครบวงจร

รวม 3 1,300,000           0 -                    0 -                    3 1,300,000           

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 32 15,671,400           0 -                      0 -                      32 15,671,400           

         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค

รวม 32 15,671,400         0 -                    0 -                    32 15,671,400         

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี 1 124,260               0 -                      0 -                      1 124,260               

        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

   6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมี 2 2,100,000             0 -                      0 -                      2 2,100,000            

        สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

รวม 3 2,224,260           0 -                    0 -                    3 2,224,260           

รวมทั้งสิ้น 259 354,876,430        0 -                    0 -                    259 354,876,430       



1 - 1

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -282 หมูบานในพื้นที่ 10,000,000     -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล สาธารณสุข

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง รับผิดชอบของสํานักงาน ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ อําเภอเมือง

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรคติดตอ สาธารณสุขอําเภอเมือง และเคมีภัณฑในการปองกัน (สํานักปลัดฯ)

อําเภอเมืองขอนแกน) นําโดยแมลงและโรคติดตอ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน ควบคุมโรคเพียงพอ

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ



1 - 2

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -118 หมูบานในพื้นที่ 2,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ โรงพยาบาล

(อุดหนุนโรงพยาบาลมัญจาคีรี) ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน  และเคมีภัณฑในการปองกัน อําเภอมัญจาคีรี

นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ (สํานักปลัดฯ)

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย



1 - 3

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -หมูบานในพื้นที่ 5,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอบานไผ จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ สํานักงาน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน  และเคมีภัณฑในการปองกัน สาธารณสุข

อําเภอบานไผ) นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ อําเภอบานไผ

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก (สํานักปลัดฯ)

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย



1 - 4

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -หมูบานในพื้นที่ 5,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอบานแฮด จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ สํานักงาน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน  และเคมีภัณฑในการปองกัน สาธารณสุข

อําเภอบานแฮด) นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ อําเภอบานแฮด

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก (สํานักปลัดฯ)

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -หมูบานในพื้นที่ 5,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอภูเวียง จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ สํานักงาน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน  และเคมีภัณฑในการปองกัน สาธารณสุข

อําเภอภูเวียง) นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ อําเภอภูเวียง

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก (สํานักปลัดฯ)

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -หมูบานในพื้นที่ 5,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ โรงพยาบาล

(อุดหนุนโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย) ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน และเคมีภัณฑในการปองกัน โคกโพธิ์ไชย

นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ (สํานักปลัดฯ)

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -หมูบานในพื้นที่ 8,000,000       -               -                จํานวนผูปวย 1.พื้นที่ระดับอําเภอ ตําบล อุดหนุน

โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา การดําเนินงานเฝาระวัง อําเภอพล  จังหวัด ลดลง และหมูบาน มีวัสดุอุปกรณ สํานักงาน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขอนแกน  และเคมีภัณฑในการปองกัน สาธารณสุข

อําเภอพล) นําโดยแมลงและโรคติดตอ ควบคุมโรคเพียงพอ อําเภอพล

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ของ 2.ผูปวยโรคไขเลือดออก (สํานักปลัดฯ)

หนวยบริการ (Contracting ลดลงอยูในเกณฑที่

unit for primary care : สาธารณสุขกําหนด

CUP) 3.กรณีไดรับรายงานโรค

2.เพื่อสนับสนุนวัสดุ เคมีภัณฑ ติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

ปองกันและควบคุมโรคไข หนวยงานที่เกี่ยวของ

เลือดออก และโรคติดตอ สามารถดําเนินการควบคุม

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา ใหเพียงพอ สถานการณไดตามเกณฑ

และครอบคลุมทุกพื้นที่

3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรชุมชน และประชาชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

กําจัดลูกน้ํายุงลาย

40,000,000     -               -                รวม  7 โครงการ
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 แขงขันฟุตบอล "อบจ.ทองถิ่น คัพ" 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -นักกีฬาตัวแทนจากอําเภอ 491,270         -               -                รอยละของผู 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัดฯ

ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 และประชาชนในทองถิ่น ตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน เขารวมการ สนใจการเลนกีฬาฟุตบอล

สนใจในการเลนกีฬา  -คณะผูติดตามนักกีฬา แขงขันไมนอย เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อพัฒนายกระดับ กองเชียร เขารวมกิจกรรม กวารอยละ 60 2.ยกระดับนักกีฬาฟุตบอล

มาตรฐานกีฬาในทองถิ่นให ในการแขงขัน ในทองถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู

สูงขึ้น นักกีฬาฟุตบอลของจังหวัด

3.ประชาชนรูจักบทบาท

หนาที่ของ อบจ.ขอนแกน

2 แขงขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน 1.เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน  -เยาวชนในเขตจังหวัด 251,300         -               -                รอยละของผู 1.เยาวชนพัฒนาทักษะดาน สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน คัพ ไดฝกซอมกีฬาฟุตบอล ขอนแกน เขารวมการ ฟุตบอลไดมากขึ้น

2.เพื่อพัฒนาความสามารถ แขงขันไมนอย 2.เยาวชนมีโอกาสเขาสู

ของเยาวชนใหเขาสูระดับ กวารอยละ 60 ระดับตัวแทนทีมชาติหรือ

ตัวแทนทีมชาติหรือนําไป นําไปประกอบอาชีพใน

ประกอบอาชีพในอนาคต อนาคต

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 แขงขันกีฬาตะกรอเยาวชนโรงเรียน 1.เพื่อใหเยาวชนสนใจกีฬา  - เด็ก เยาวชนโรงเรียน 400,000         -               -                รอยละของผู 1.เยาวชน สนใจการเลน สํานักปลัดฯ

ในสังกัด อบจ.ขอนแกน มากขึ้น ในสังกัด อบจ.ขอนแกน เขารวมการ กีฬาตะกรอมากขึ้น

2. เพื่อพัฒนาการเลนกีฬา แขงขันไมนอย 2.ยกระดับนักกีฬาตะกรอ

ตะกรอใหแกเด็ก เยาวชน กวารอยละ 60 ใหพัฒนาไปสูตะกรออาชีพได

ใหสามารถพัฒนาไปสูกีฬา 3.ประชาชนรูจักบทบาท

ตะกรอมอาชีพไดในอนาคต หนาที่ของ อบจ.ขอนแกน

4 แขงขันฟุตซอลเยาวชน อบจ. 1.เพื่อเปนการสงเสริมนักกีฬา  -เยาวชนในเขตจังหวัด 200,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ขอนแกน คัพ ในทองถิ่น ขอนแกน แขงขันไมนอย สนใจกีฬาและหางไกลยา

2. เพื่อใหเยาวชนในทองถิ่น กวารอยละ 80 เสพติด

หันมาเลนกีฬา และใชเวลา 2. เกิดความสามัคคี

วางใหเปนประโยชน เยาวชนและประชาชนมี

3.เพื่อใหทองถิ่นทราบถึง สุขภาพกายและใจที่ดี

บทบาทขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน

5 แขงขันกีฬาฟุตบอล "ดอกคูณ คัพ 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชน และ 500,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.สงเสริมและพัฒนาเยาวชน สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน" และประชาชนสนใจในการ ประชาชนทั่วไป แขงขันไมนอย ในการเลนกีฬาใหยกระดับขึ้น

เลนกีฬามากขึ้น กวารอยละ 80 2.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

2.เพื่อใหเยาวชนไดพัฒนา

ความสามารถสูระดับที่สูงขึ้น

เพื่อนําไปประกอบอาชีพได
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 หนองนาคํา อบจ.ขอนแกน คัพ 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชน และ 300,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.สงเสริมและพัฒนาเยาวชน สํานักปลัดฯ

และประชาชนสนใจในการ ประชาชนทั่วไป แขงขันไมนอย ในการเลนกีฬาใหยกระดับขึ้น

เลนกีฬามากขึ้น กวารอยละ 80 2.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

2.เพื่อใหเยาวชนไดพัฒนา

ความสามารถสูระดับที่สูงขึ้น

เพื่อนําไปประกอบอาชีพได

7 แขงขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป 1.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ  -นักกีฬาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 200,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.ผูสูงอายุมีรางกายที่ สํานักปลัดฯ

ภาคอีสาน ไดเลนกีฬา ออกกําลังกาย แขงขันไมนอย แข็งแรง

2.เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพ กวารอยละ 60 2.ผูสูงอายุไดใชเวลาวาง

รางกายที่แข็งแรง ในการแขงขันกีฬาทําใหมี

สุขภาพที่แข็งแรง

8 กีฬาเพื่อความเปนเลิศสูทองถิ่น 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาชน และประชาชน 500,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.สงเสริมและพัฒนาการ สํานักปลัดฯ

และประชาชนในทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน แขงขันไมนอย กีฬาใหมีระดับที่สูงขึ้น

สนใจในการเลนกีฬา กวารอยละ 80 2.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

2.เพื่อพัฒนายกระดับ

มาตรฐานกีฬาในทองถิ่นให

สูงขึ้น
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 กอสรางสนามฟุตบอล (สนาม  -เพื่อใหมีสนามฟุตบอล  -รื้อถอนสนามเทนนิสเพื่อ 10,522,000     -               -                รอยละของ  -มีสนามฟุตบอลที่ได สํานักปลัดฯ

หญาเทียม) ที่ไดมาตรฐาน สามารถ กอสรางสนามฟุตบอล การดําเนินงาน มาตรฐาน

รองรับการแขงขันในระดับ  -กอสรางสนามฟุตบอล แลวเสร็จ

ประเทศได ขนาด 55x95 ม.

 -กอสรางรั้วรอบสนาม

 -กอสรางระบบไฟฟา

แสงสวาง

 -งานตาขายรอบสนาม

 -งานรางระบายน้ํารอบ

สนาม

 -งานขนยายตนไม

10 กอสรางสนามเทนนิส  -เพื่อกอสรางสนามเทนนิส  -กอสรางสนามเทนนิส 12,986,000     -               -                รอยละของ มีสนามเทนนิสที่ได สํานักปลัดฯ

ใหไดมาตรฐาน สามารถ ขนาด 40x40 ม. การดําเนินงาน มาตรฐาน

รองรับการแขงขันในระดับ  -กอสรางอาคารสํานักงาน แลวเสร็จ

ตาง ๆ ได สนามเทนนิส ขนาด 6x12 ม.

 -กอสรางรั้วรอบสนาม

เทนนิส ขนาด 5x10 ม.

 -กอสรางระบบไฟฟา

สองสวางรอบสนามฯ
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะ 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน  -เด็กนักเรียนในระดับชั้น 200,000         -               -                ผูเขารวมการ 1.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ สํานักการศึกษาฯ

ดนตรี กีฬา นันทนาการ และ ที่มีทักษะในดานกีฬาตาง ๆ ประถมศึกษาในเขตอําเภอ แขงขันกีฬา กาย สุขภาพจิตที่ดีและมี

วรรณศิลปของนักเรียน ไดพัฒนาทักษะสูความเปน สีชมพู ไมนอยกวา สุนทรียภาพ

เลิศ รอยละ 80 2.นักเรียนเห็นคุณคาใน

2.นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา ตัวเอง มีความมั่นใจ 

รูแพ รูชนะ รูอภัย กลาแสดงออกและมี

มนุษยสัมพันธที่ดี

12 อบรมผูตัดสินกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล 1.เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ  -ครู ผูฝกสอนเกี่ยวกับ 100,000         -               -                จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ของผูตัดสินกีฬาใหมี กีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล แขงขันไมนอย สนใจกีฬาและหางไกลยา

มาตรฐานที่สูงขึ้น กวารอยละ 80 เสพติด

2.เพื่อใหทองถิ่นทราบถึง 2. เกิดความสามัคคี

บทบาทขององคการบริหาร เยาวชนและประชาชนมี

สวนจังหวัดขอนแกน สุขภาพกายและใจที่ดี

26,650,570     -               -                รวม  12  โครงการ



1 - 13

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาพุทธมณฑลอีสานจังหวัด 1.เพื่อประชาสัมพันธสนับสนุน  -งานขุดลอกดานหนา 23,843,000      -                    -                    1.รอยละของ 1.มีกิจกรรมและรายได สํานักการชาง

ขอนแกน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว โครงการ ความสําเร็จใน จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

จังหวัดขอนแกน  -งานเคลื่อนยายหมอแปลง 5,040,000        -                    -                    การดําเนิน 2.เพิ่มรายไดและยกระดับ

2.เพื่อยกระดับรายได พัฒนา ไฟฟา และติดตั้งเสาไฟฟา กิจกรรมตาม การทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน

ดานการทองเที่ยวและบริการ  -งานกอสรางศาลาสังเวชนีย 38,442,000      -                    -                    โครงการ 3.เกิดภาพลักษณที่ดี 

ของจังหวัดขอนแกน สถาน ทางเดินพรอมโคมไฟ 2.รอยละของ เกิดความเขาใจและเปน

3.เพื่อเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว และแทนหินพุทธประวัติ ความพึงพอใจ ที่รูจัก

ใหมากขึ้นในอนาคต  -งานปรับปรุงภูมิทัศน 28,500,000      -                    -                    4.มีปริมาณนักทองเที่ยว

4.เพิ่มมาตรฐานดานโครงสราง พรอมระบบรดน้ํารอบฐาน เพิ่มมากขึ้น

พื้นฐาน องคพระ 5.ระบบอํานวยความสะดวก

 -งานกอสรางอาคาร 6,203,000        -                    -                    ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน

ประกอบภายในพุทธมณฑล เกิดความสวยงาม สะอาด

อีสานจังหวัดขอนแกน ปลอดภัย

102,028,000  -               -                รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพปราชญ 1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม สืบสาน  -ปราชญชาวบานที่มีความรู 300,000          -                    -                    รอยละความ ประชาชนไดรูจักประเพณี สํานักการศึกษาฯ

ชาวบานและศิลปน ภูมิปญญา จารีตประเพณีทองถิ่นใหดํารง ดานศิลปะหมอลําแขนงตางๆ พึงพอใจของผู วัฒนธรรมโบราณและสืบ

ทองถิ่น อยูอยางยั่งยืน มาใหความรูแกเด็ก เยาวชน เขารวม ทอดรักษาไวใหชนรุนหลังได

2.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปทีมี รูจัก

ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคา ความสนใจดานหมอลํา

300,000        -               -               รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



2 - 1

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 คุณธรรมนําชีวิต 4.0  -เพื่อใหนําหลักธรรมมาใชใน  -โรงเรียนในสังกัด 19 1,000,000       -                -                รอยละความ  -ผูเขารับการอบรมมี สํานักการศึกษาฯ

ชีวิตประจําวันจนเกิดเปน โรงเรียน และ สพม. เขต 25 พึงพอใจของ คุณธรรม จริยธรรมใน

คุณธรรมนําชีวิต ผูเขารวม การดํารงชีวิต

2 อานคลอง เขียนคลอง และการ  -เพื่อพัฒนาทักษะการอานคลอง  -โรงเรียนในเขตอําเภอ 1,000,000       -                -                รอยละความ  -ผูเขารับการอบรมมี สํานักการศึกษาฯ

คิดวิเคราะห เขียนคลอง และสามารถคิด ชุมแพ จํานวน 8 โรงเรียน พึงพอใจของ ทักษะการอานคลอง

วิเคราะหได ผูเขารวม เขียนคลอง และสามารถ

คิดวิเคราะหได

2,000,000       -                -                รวม  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน STEM  -เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะ  -สื่อการเรียนการสอน 15,000,000     -                -                จํานวนสื่อการ  -มีสื่อการเรียนการสอนที่ สํานักการศึกษา

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการ การเรียนรูดานวิทยาศาสตร STEM ศึกษา ใหกับโรงเรียน เรียนการสอน เพียงพอตอการจัดการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ ในสังกัดฯ จํานวน  19  ชุด เรียนการสอน

คณิตศาสตร และพลังงานสิ่ง

แวดลอม

2 จัดซื้อครุภัณฑหอง ASEAN e-  -เพื่อใหนักเรียนมีสื่อการเรียน  -ครุภัณฑหอง ASEAN จํานวนสื่อการ  -มีสื่อการเรียนการสอนที่ สํานักการศึกษา

Classroom ระดับประถมศึกษา การสอนที่มีคุณภาพ สามารถ e-Classroom ระดับประถม เรียนการสอน เพียงพอตอการจัดการ และโรงเรียนใน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง บรรลุเปาหมายในการยกระดับ ศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน เรียนการสอน สังกัด

การเรียนของโรงเรียนในสังกัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให ไดแก 1. รร.บานหนองเสี้ยว 3,000,000       -                -                

สูงขึ้น        2. รร.บานคูขาดฯ 3,000,000       -                -                

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 จัดซื้อครุภัณฑหอง ASEAN e-  -เพื่อใหนักเรียนมีสื่อการเรียน  -ครุภัณฑหอง ASEAN จํานวนสื่อการ  -มีสื่อการเรียนการสอนที่ สํานักการศึกษา

Classroom ระดับมัธยมศึกษา การสอนที่มีคุณภาพ สามารถ e-Classroom ระดับมัธยม เรียนการสอน เพียงพอตอการจัดการ และโรงเรียนใน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง บรรลุเปาหมายในการยกระดับ ศึกษา จํานวน 18 โรงเรียน เรียนการสอน สังกัด

การเรียนของโรงเรียนในสังกัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให ไดแก 

สูงขึ้น 1. รร.เมืองพลพิทยาคม 2,500,000       -                -                

2. รร.สีชมพูศึกษา 2,500,000       -                -                

3. รร.ซําสูงพิทยาคม 2,000,000       -                -                

4. รร.พระยืนวิทยาคาร 2,000,000       -                -                

5. รร.โนนหันวิทยายน 2,000,000       -                -                

6. รร.บานคูขาดฯ 1,500,000       -                -                

7. รร.แทนศิลาทิพยศึกษา 1,500,000       -                -                

8. รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,500,000       -                -                

9. รร.พิศาลปุณณวิทยา 1,500,000       -                -                

10. รร.พระธาตุขามแกนฯ 1,500,000       -                -                

11. รร.พูวัดพิทยาคม 1,500,000       -                -                

12. รร.หนองโนประชาสรรค 1,500,000       -                -                

13. รร.โคกสูงประชาสรรพ 1,500,000       -                -                

14.รร.มัธยมหนองเขียด 1,500,000       -                -                

15. รร.เปรมติณสูลานนท 1,500,000       -                -                

16. รร.นางิ้ววิทยาสรรค 1,500,000       -                -                

17. รร.ซับสมบูรณพิทยาลัย 1,500,000       -                -                

18. รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 1,500,000       -                -                
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 จัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการทาง  -เพื่อใหนักเรียนที่มีความ  -ครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวนครุภัณฑ  -มีสื่อการเรียนการสอน สํานักการศึกษา

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนในสังกัด สามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ทางภาษาตางประเทศ หองปฏิบัติการ ที่เพียงพอตอการจัดการ และโรงเรียนใน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จีน ญี่ปุน ไดรับการสงเสริมและ 1. รร.เมืองพลพิทยาคม 2,000,000       -                -                ทางภาษา เรียนการสอน สังกัด

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 2. รร.สีชมพูศึกษา 2,000,000       -                -                ตางประเทศ

3. รร.ซําสูงพิทยาคม 1,000,000       -                -                

4. รร.พระยืนวิทยาคาร 1,000,000       -                -                

5. รร.โนนหันวิทยายน 1,000,000       -                -                

6. รร.บานหนองเสี้ยว 500,000         -                -                

7. รร.บานคูขาดฯ 500,000         -                -                

8. รร.แทนศิลาทิพยศึกษา 500,000         -                -                

9. รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม 500,000         -                -                

10. รร.พิศาลปุณณวิทยา 500,000         -                -                

11. รร.พระธาตุขามแกนฯ 500,000         -                -                

12. รร.พูวัดพิทยาคม 500,000         -                -                

13. รร.หนองโนประชาสรรค 500,000         -                -                

14. รร.โคกสูงประชาสรรพ 500,000         -                -                

15.รร.มัธยมหนองเขียด 500,000         -                -                

16. รร.เปรมติณสูลานนท 500,000         -                -                

17. รร.นางิ้ววิทยาสรรค 500,000         -                -                

18. รร.ซับสมบูรณพิทยาลัย 500,000         -                -                

19. รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 500,000         -                -                
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร  -เพื่อใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดี  -สื่อคณิตศาสตรและ 6,700,000       -                -                จํานวนสื่อการ  -มีสื่อการเรียนการสอน สํานักการศึกษา

และวิทยาศาสตรของโรงเรียนในสังกัด ตอการเรียนคณิตศาสตรและ วิทยาศาสตรใหกับโรงเรียน เรียนการสอน ที่เพียงพอตอการจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาศาสตร ผานสื่อการเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ เรียนการสอน

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 การสอนอยางสนุกและเขาใจ การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1 จํานวน

25 โรงเรียน

72,200,000     -                -                รวม  5  โครงการ
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสุการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  -เพื่อพัฒนาการจัดทําแผน  -ครู ผูบริหาร และศึกษา 120,000         -              -                รอยละความ  -ไดแนวทางการจัดทํา สํานักการศึกษา

กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 พัฒนาการศึกษาที่สอดคลอง นิเทศกกลุมจังหวัดการ พึงพอใจของผูเขา แผนพัฒนาการศึกษาที่

กับแนวคิดของกรมสงเสริม ศึกษาทองถิ่นที่ 12 รวมโครงการ สอดคลองกับแนวคิดของ

การปกครองทองถิ่น จํานวน 48 แหง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

2 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 1.เพื่อใหโรงเรียนสามารถ  - รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 250,000         -                  -                   รอยละของ 1.นักเรียนไดเรียนรูตามความ สํานักการศึกษาฯ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ  -รร.ซําสูงพิทยาคม 250,000         นักเรียนที่เขารวม ถนัด ความสนใจของตนเอง

สอนใหสอดคลองกับความ และมีผลงานนักเรียนเปน

ตองการของนักเรียน ชุมชน รูปธรรม

และทองถิ่น 2.ครูผูสอนปรับเปลี่ยน

2.เพื่อใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย พฤติกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึง

ทองถิ่น ถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสุการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน - เพื่อสงเสริมคุณภาพและ  -นักเรียนวิทยาลัย 200,000  -  - - จํานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนวิทยาลัยเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา เกษตรกรรมมัญจาคีรี ที่เขารวม ของนักเรียนสูงขึ้น

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน) ของนักเรียน จังหวัดขอนแกน - ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

820,000         -              -                รวม  3  โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 497,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานถนนงาม หมูที่ 2 เทศบาล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโนนศิลา - เขตตําบลบานหัน (ชนิดไมมีไหลทาง) หรือมี ประชาชนไมนอย

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตรวมไมนอย กวา 60

กวา 850 ตร.ม.

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5ม. 497,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 6  ตําบลเปอย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ใหญ - บานผักหวาน หมูที่ 5 (ชนิดไมมีไหลทาง) หรือมี ประชาชนไมนอย

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา พื้นที่คอนกรีตรวมไมนอย กวา 60

จังหวัดขอนแกน กวา 850 ตร.ม. 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 497,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนรัง หมูที่ 4  ตําบลโนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แดง - เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา (ชนิดไมมีไหลทาง) หรือมีพื้น ประชาชนไมนอย

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา กวา 60

850 ตร.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 300,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

(เกลี่ยเรียบ) สายบานโนนทอง หมูที่ 1 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,100 ม. หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานแสงอรูณ หมูที่ 9 ต.โนนทอง - ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  ประชาชนไมนอย

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ 1,929 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 481,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานวังใหม หมูที่ 6 ต.วังสวาบ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จังหวัดขอนแกน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ประชาชนไมนอย

กวา 840 ตร.ม. กวา 60

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 275,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานศรีสุขสําราญ หมูที่ 10  ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,100 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.ศรีสุขสําราญ - บานแสงสวาง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

หมูที่ 4 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง ลูกรังไมนอยกวา 1,092  กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. 

7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 470,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลสะอาด ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน - ขก (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

4003 ลูกรังไมนอยกวา 1,890 กวา 60

ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 488,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยเสือเตน หมูที่ 16 ต.น้ําพอง- ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,460 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 1,955 กวา 60

ลบ.ม. 

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 489,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหินลาด หมูที่ 7 ต.พังทุย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,465 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

 อ.น้ําพอง - ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,959 กวา 60

ลบ.ม. 

10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 491,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานนาขาม หมูที่ 6 ต.พังทุย - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,475 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ดงเย็น หมูที่ 11 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,967 กวา 60

ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 490,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานนาขาม หมูที่ 13 ต.พังทุย - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 1,950 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ดงเย็น หมูที่ 11 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง หนา 0.15 ม. (บดอัดแนน) ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

1,550 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 4 ม. ยาว 650 ม.

หนา 0.15 ม. (บดอัดแนน) 

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

419 ลบ.ม. ความยาวรวม

2,600 ม. ปริมตรลูกรังรวม

ทั้งสองชวงไมนอยกวา

1,969 ลบ.ม. 

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานคําบง หมูที่ 9 ต.สะอาด - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,375 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองหารจาง หมูที่ 8 ต.น้ําพอง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,888 กวา 60

ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 11 ต.น้ําพอง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,470 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.น้ําพอง - ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,963 กวา 60

ลบ.ม. 

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 486,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองหวา หมูที่ 10 ต.ทรายมูล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน - ถนนสาย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน) ลูกรังไมนอยกวา 1,888 กวา 60

ลบ.ม. 

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 471,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองบัวเงิน หมูที่ 8 ต.พังทุย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,375 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน - แยกถนน (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

สาย ขก ถ 10056 บานนาคู - ลูกรังไมนอยกวา 1,888 กวา 60

บานคําจั่น - ถนนสาย ขก 2039 ลบ.ม. 

(น้ําพอง - กระนวน)

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 481,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานคําจั่น หมูที่ 6 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,425 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

จังหวัดขอนแกน - แยกถนนสาย ขก ถ (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

10056 บานนาคู - บานคําจั่น - ถนน ลูกรังไมนอยกวา 1,927 ลบ.ม. กวา 60

สาย ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน)
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 473,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโคกสงา หมูที่ 6 ต.ทรายมูล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,385 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน - ถนนสาย (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน) ลูกรังไมนอยกวา 1,896 กวา 60

ลบ.ม. 

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 479,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงสาย อ.เชียงยืน - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,980 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.กระนวน - บานบอใหญ หมูที่ 3,8 ตลอดสายหนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

ต.คูคํา อ.ซําสูง จังหวัดขอนแกน พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

ลูกรัง 1,922 ลบ.ม.

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 479,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานแหว หมูที่ 9 ตําบลบานโนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,980 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เชื่อมทางหลวงชนบทสายบานนายม - ตลอดสายหนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

บานโสกขาแกว อําเภอซําสูง พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรัง 1,922 ลบ.ม.

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 479,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,980 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เชื่อมทางหลวงทองถิ่นสายบานหนอง ตลอดสายหนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

บัวนอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรัง 1,922 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 484,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายฝายแดง บานดงซํา หมูที่ 7 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,450 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลบานโนน - บานแหว หมูที่ 9 (บดอัดแนน) มีปริมาตรลูก ประชาชนไมนอย

ตําบลบานโนน เชื่อมทางหลวงทองถิ่น รังไมนอยกวา 1,927 ลบ.ม. กวา 60

สายบานหนองบัวนอย - บานกระนวน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 484,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานซําโอง หมูที่ 6 ตําบลหวยเตย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,450 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- บานโสกขาแกว หมูที่ 3 อําเภอซําสูง ตลอดสายหนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน เชื่อมถนนสายอําเภอ พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

เชียงยืน - อําเภอกระนวน ลูกรัง 1,947 ลบ.ม.

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 479,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย หมูที่ 2 ตําบลหวยเตย ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 1,980 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เชื่อม ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร ประชาชนไมนอย

ทางหลวงแผนดินสายอําเภอเชียงยืน - กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. กวา 60

อําเภอกระนวน ลงลูกรังตลอดสาย หนา

0.15 ม. พรอมบดอัดแนน

ปริมาตรลูกรังรวม 1,922

ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 487,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานบอใหญ หมูที่ 3,8 ตําบลคูคํา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,030 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เชื่อมทางหลวงทองถิ่นสายบานหนอง ตลอดสาย หนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

บัวนอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรัง 1,954 ลบ.ม.

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 487,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหลุบเลา หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,030 ม. ลงลูกรังตลอด พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง สาย หนา 0.15 ม. พรอมบดอัด ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน - บานจอมศรี แนน ปริมาตรลูกรัง 1,954 กวา 60

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  ลบ.ม. 

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 475,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,700 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

10060 บานโนนเรือง - บานหนอง (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 ประชาชนไมนอย

กอย) ตําบลแดงใหญ - บานโนนเรือง หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย กวา 60

หมูที่ 6,18 ตําบลบานคอ กวา 2,941 ลบ.ม. 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 482,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองกอย หมูที่ 3 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,750 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลแดงใหญ - ทางลาดยาง ( สาย (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือ ประชาชนไมนอย

ขก ถ 10060 บานโนนเรือง - บาน มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

หนองกอย) อ.เมือง จังหวัดขอนแกน  2,981 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 409,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองปง หมูที่ 10,18 ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมาย หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ประชาชนไมนอย

เลข 2009 อําเภอเมือง ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา 60

จังหวัดขอนแกน กวาง 4 ม. ยาว 800 ม.

หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ)

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 2,583

ลบ.ม. 

29 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 485,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานทุม หมูที่ 12 ตําบลบานทุม ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,775 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย กวา 60

กวา 3,001 ลบ.ม. 

30 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปาชาด หมูที่ 5 ตําบลแดงใหญ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,750 ม. หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัด ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ขอนแกน 2,981 ลบ.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 488,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 6 ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 3,400 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลแดงใหญ - ทางลาดยาง (สาย หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ประชาชนไมนอย

บานหลองหลุบ - ทางหลวงแผนดิน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา 60

หมายเลข 230) อําเภอเมือง กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

จังหวัดขอนแกน หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ)

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมตร

ลูกรังไมนอยกวา 3,025 

ลบ.ม

32 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 437,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานสีหราช หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,400 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ

ตําบลแดงใหญ - ทางหลวงแผนดิน (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 ประชาชนไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมายเลข 230 อําเภอเมือง หรือมีปริมตรลูกรังไมนอย กวา 60

จังหวัดขอนแกน กวา 2,703 ลบ.ม. 



 3 - 11

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 239,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนรัง หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 1,180 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมาย หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ประชาชนไมนอย

เลข 2009 อําเภอเมือง ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา 60

จังหวัดขอนแกน กวาง 4 ม. ยาว 850 ม.

หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ)

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,486 

ลบ.ม. 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 485,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานทุม หมูที่ 12 ตําบลบานทุม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางลาดยาง สาย บ.ทุม - บ.หนอง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ประชาชนไมนอย

กอย) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา 825 ตร.ม. กวา 60

35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหญาคา หมูที่ 5 ตําบลเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,282 ม. โดยลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

พล เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข เสริมผิวจราจรตลอดสาย ประชาชนไมนอย

207 อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

1,814 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

36 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 499,000           -                -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,920 ม. โดยลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

2246 - บานโนนขา หมูที่ 5 เสริมผิวจราจรตลอดสาย ประชาชนไมนอย

ตําบลโนนขา อําเภอพล ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดขอนแกน 1,814 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

37 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองเรือ หมูที่ 7 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,282 ม. โดยลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโจดหนองแก - บานเพ็กนอย เสริมผิวจราจรตลอดสาย ประชาชนไมนอย

หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดขอนแกน 1,814 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

38 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองแวง หมูที่ 3 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,282 ม. โดยลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโจดหนองแก - เขตติดตอตําบล เสริมผิวจราจรตลอดสาย ประชาชนไมนอย

โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

1,814 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 226 ม. หรือมีพื้นทีคอน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานโคกสี หมูที่ 1 ตําบลโคกสี กรีตไมนอยกวา 904 ตร.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พรอมลงลูกรังกลบไหลทาง กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนเงิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,850 ม. ลูกรังหนา 0.15 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ม. (ไมมีไหลทาง)หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 2,888 ลบ.ม. กวา 60

41 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบบานหนองทุม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,850 ม. ลูกรังหนา 0.15 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ม. (ไมมีไหลทาง)หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 2,888 ลบ.ม. กวา 60

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลาโพน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ทอง หมูที่ 7 ตําบลบานหวา - ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,850 ม. ลูกรังหนา 0.15 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ม. (ไมมีไหลทาง)หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 2,888 ลบ.ม. กวา 60

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนหญา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

นาง หมูที่ 7 ตําบลดอนชาง - ทาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,850 ม. ลูกรังหนา 0.15 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หลวงชนบทหมายเลข 4008 ม. (ไมมีไหลทาง)หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 2,888 ลบ.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองฮี เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลดอนชาง - ตําบลเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,850 ม. ลูกรังหนา 0.15 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ม. (ไมมีไหลทาง)หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 2,888 ลบ.ม. กวา 60

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานหวา - ตําบลเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 5 ม. ยาว 1,400 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง ประชาชนไมนอย

5 ม. ยาว 2,430 ม. รวมยาว กวา 60

3,830 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.

(ไมมีไหลทาง) หรือมีปริมาตรลูก

รังไมนอยกวา 2,873 ลบ.ม. 

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลบานหวา - ถนนเหลานา ที่สะดวก และปลอดภัย 5 ม. ยาว 1,250 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง ประชาชนไมนอย

5 ม. ยาว 340 ม. กวา 60

ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง

5 ม. ยาว 1,440 ม.

ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 

4 ม. ยาว 1,050 ม. 

รวมยาว 4,080 ม. ลูกรังหนา 

0.15 ม.(ไมมีไหลทาง) หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

2,903 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองคู เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง - ที่สะดวก และปลอดภัย 5 ม. ยาว 1,500 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง ประชาชนไมนอย

5 ม. ยาว 1,000 ม. กวา 60

ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง

5 ม. ยาว 600 ม.

ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง

4 ม. ยาว 950 ม.

รวมยาว 4,050 ม. ลูกรังหนา 

0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) หรือมี

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

2,895 ลบ.ม. 

48 กอสรางถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 500 ม 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

(ชวงที่ 1) สายบานสะอาด หมูที่ 4,5 ที่สะดวก และปลอดภัย ลาดชันดานขาง 1:2 หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหัวนาหมอ หมูที่ 7,15 - ทาง ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

หลวงแผนดินหมายเลข 2133 9,850 ลบ.ม. กวา 60

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

49 กอสรางถนนดินเพื่อกั้นแนวเขตหวยบัก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 500 ม 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

จอด สายบานสะอาด หมูที่ 5 - ทาง ที่สะดวก และปลอดภัย ลาดชันดานขาง 1:2 หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หลวงแผนดินหมายเลข 2133 ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา 9,850 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

50 กอสรางถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 495 ม 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองจอก สายบานสะอาด หมูที่ 4 - ที่สะดวก และปลอดภัย ลาดชันดานขาง 1:2 หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2133 ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา 9,750 ลบ.ม. และติดตั้งปาย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ชื่อโครงการ 

51 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินสูแหลง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 800 ม 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เกษตร จากลําน้ําพอง บานมวงเกา - ที่สะดวก และปลอดภัย ลาดชันดานขาง 1:2 หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เชื่อมตอถนนลาดยางสาย ขก ถ ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

10016 ตําบลขนวน - ตําบลบานโคก 9,750 ลบ.ม. กวา 60

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 400,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10045 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บาน ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ ประชาชนไมนอย

หวยโจด - บานหวยโจด หมูที่ 3,11 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. กวา 60

บานโปงแค หมูที่ 6 ตําบลหวยโจด ไมนอยกวา 732 ตร.ม. 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน



 3 - 17

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 400,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานเกางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลเกางิ้ว - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองฉันเพล หมูที่ 6 ตําบล ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ ประชาชนไมนอย

หัวทุง อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. กวา 60

ไมนอยกวา 732 ตร.ม. 

54 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6 ม. 474,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยมวง หมูที่ 9 - บานหวา หมู ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,425 ม. ปริมาตรดิน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ที่ 3 - ดอนปาชาสาธารณะประโยชน ถมไมนอยกวา 9,176 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ พรอมเกลี่ยเรียบ กวา 60

จังหวัดขอนแกน

55 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. 489,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 700 ม. ปริมาตรดินถม พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนน ไมนอยกวา 5,504 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

สะอาด อําเภอหนองเรือ ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน ยาว 500 ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 4,080 ลบ.ม. 

รวมความยาว 1,200 ม.

รวมปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 9,584 ลบ.ม. 

พรอมเกลี่ยเรียบ 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

56 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. 492,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยมวง หมูที่ 9 - แหลงเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,400 ม. ปริมาตรดิน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองอิเห็น ตําบลโนนทัน - บานโนน ถมไมนอยกวา 9,594 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

สะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนนสะอาด พรอมเกลี่ยเรียบ กวา 60

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

57 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานนา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 6 - แหลงเกษตรดอนเพิ่ม ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โนนทัน - บานโนนทอง หมูที่ 1 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 660 ลบ.ม. ปริมาตรดินถม กวา 60

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 5,118 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 ม.

ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

240 ลบ.ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 1,876 ลบ.ม.

รวมความยาว 1,500 ม.

รวมปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 6,994 ลบ.ม. 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

58 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 980 ม 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานกุดฉิม หมูที่ 8 ตําบลโนนทัน - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แหลงเกษตรตําบลโนนทอง ตําบลโนน ไมนอยกวา 735 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินถมไมนอยกวา กวา 60

6,913 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

พรอมวางทอระบายน้ําคอน

กรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3

ขนาด Ø 1.00 ม. จํานวน

10 ทอน 

59 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 980 ม 494,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานกุดฉิม หมูที่ 8 - แหลงเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

สถานีสูบน้ําลําน้ําเชิญ ตําบลโนนทัน - ไมนอยกวา 735 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

บานหวยหวา หมุที่ 2 ตําบลหนองเรือ ปริมาตรดินถมไมนอยกวา กวา 60

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 6,913 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

พรอมวางทอระบายน้ําคอน

กรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3

ขนาด Ø 1.00 ม. จํานวน

10 ทอน 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

60 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6 ม. 489,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปาเสี้ยว หมูที่ 6 - แหลงเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,100 ม. ปริมาตรดิน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองโดน - บานเม็ง หมูที่ 3 ตําบล ถมไมนอยกวา 9,587 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

บานเม็ง อําเภอหนองเรือ พรอมเกลี่ยเรียบ กวา 60

จังหวัดขอนแกน

61 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 ม. 496,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานกุดเลา หมูที่ 3 - แหลงเกษตรโคก ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 550 ม. ปริมาตรดินถม พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตาโปง ตําบลโนนทอง ไมนอยกวา 4,809 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 ม. กวา 60

ยาว 190ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 3,137 ลบ.ม.

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 6 ม.

ยาว 350 ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 1,790 ลบ.ม.

รวมความยาว 1,090 ม.

รวมปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 9,737 ลบ.ม. 

พรอมเกลี่ยเรียบ 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

62 โครงการกอสรางถนนดิน บานทรัพย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เจริญ หมูที่ 18 - แหลงเกษตรหนอง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 750 ม. ปริมาตรดินถม พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

คลอง ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ ไมนอยกวา 6,128 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 ม. กวา 60

ยาว 400 ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 3,366 ลบ.ม.

รวมความยาว 1,150 ม.

รวมปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 9,494 ลบ.ม. พรอม

เกลี่ยเรียบ 

63 โครงการกอสรางถนนดิน บานหินลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 496,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง-แหลงเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หวยหินลาด - บานรองสมอ หมูที่ 10 9,690 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย ประชาชนไมนอย

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ เรียบ กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานนาเพียง หมูที่ 4 ตําบลสําราญ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง 

66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ตําบลบานคอ อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานทาแก หมูที่ 6 ตําบลศิลา - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 860 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 8 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมาย หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) นอยกวา 860 ตร.ม. พรอม กวา 60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง 

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานดงพอง หมูที่ 10 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 860 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

70 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 12 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ตําบลแดงใหญ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 860 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

71 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 12 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมาย หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) นอยกวา 860 ตร.ม. พรอม กวา 60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

72 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ตําบลบึงเนียม หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 870 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 459,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมาย หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง นอยกวา 800 ตร.ม. พรอม กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง 

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 280,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานศิลา หมูที่ 18 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอเมือง - อําเภอน้ําพอง หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 496 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

75 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 22 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

ขก.1027 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

คลองสงน้ําสายใหญ - ทางหลวงแผน หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

ดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง 

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. 468,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก สาย ขก ถ 10059 บานโนนมวง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- บานหนองปอ อําเภอเมือง หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 800 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง 

78 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 450,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองกุง หมูที่ 2 ตําบลศิลา - ถนน ที่สะดวก และปลอดภัย ระยะทาง 980 ม. ปริมาตรดิน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

มิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ถมไมนอยกวา 1,842 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

(บดอัดแนน) ลงลูกรังตลอดสาย กวา 60

หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูก

รังไมนอยกวา 610 ลบ.ม. (บด

อัดแนน)
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

79 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 452,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - ถนนมิตร ที่สะดวก และปลอดภัย 200 ม. ดินถมสูง 0.40 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว ประชาชนไมนอย

1,150 ม. ชวงที่ 3 กวาง กวา 60

4 ม. ยาว 290 ม. รวมระยะ

ทาง 1,990 ม. ปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 432 ลบ.ม.

ลงลูกรังตลอดสายหนา 

0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม

นอยกวา 1,222 ลบ.ม.

80 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 488,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานบึงฉิม หมูที่ 4 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลบึงเนียม ตําบลพระลับ มีพื้นที่ถนนคอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 850 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหล กวา 60

ทาง 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

81 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 394,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

กุง หมูที่ 18 ตําบลบานทุม - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ระยะทาง 550 ม.ลาดเอียง 1:2 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองตาไก หมูที่ 1,17 ตําบลสาวะถี ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,815 ลบ.ม. บดอัดแนน ลงลูก กวา 60

รังตลอดสายหนา 0.15 ม. หรือ

มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 437

ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานบึงอิเฒา หมูที่ 5 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.1027 หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง

83 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานดอนยาง หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - บานสงเปอย หมูที่ 12 หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง



 3 - 28

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

84 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 12 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมาย หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตําบลบาน นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

คอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง

85 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 300,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 2 ตําบลศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- ลําหวยศิลา - ถนนมิตรภาพ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นอยกวา 532 ตร.ม. พรอม กวา 60

ลูกรังกลบไหลทาง

86 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 495,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานดอนยาง หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลศิลา - บานหัวถนน หมูที่ 5 หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง นอยกวา 880 ตร.ม. พรอม กวา 60

จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง

87 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 419,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เหล็ก บานศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

คลองสงน้ําสายใหญ - ทางหลวงแผน หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม ประชาชนไมนอย

ดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) นอยกวา 730 ตร.ม. พรอม กวา 60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลูกรังกลบไหลทาง
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

88 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 440,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - บานนา ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 3.50 ม. ระยะทาง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เพียง หมูที่ 4 ตําบลสําราญ 650 ม.  ชวงที่ 2 ขนาดผิว ประชาชนไมนอย

อําเภเมือง จังหวัดขอนแกน จราจรกวาง 4 ม. ระยะทาง กวา 60

จํานวน 2 ชวง 1,700 ม. รวมระยะทาง

2,350 ม. ลงลูกรังตลอดสาย

หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,413 

ลบ.ม.(บดอัดแนน)

89 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 400,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานดอนยาง หมูที่ 11 ตําบลศิลา - ที่สะดวก และปลอดภัย ระยะทาง 2,060 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานสงเปอย หมูที่ 8 ตําบลบึงเนียม ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 ประชาชนไมนอย

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม กวา 60

นอยกวา 1,282 ลบ.ม.

(บดอัดแนน)

90 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 489,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานสําราญ หมูที่ 13 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 4,250 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลสําราญ-ทางหลวงแผนดินหมาย (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 ประชาชนไมนอย

เลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย กวา 60

กวา 3,378 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

91 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 2,500 493,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานชีกกคอ หมูที่ 13 ตําบลเมืองเพีย ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หนา 0.15 ม. ลาดชัน พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. กวา 60

92 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เขาสูพื้นที่การเกษตร บานนางาม ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,285 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 12 - ทางหลวงชนบท ปริมาตรลูกรัง 2,052 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

หมายเลข 2013 อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

ตกแตงใหเรียบรอย

93 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 486,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

คลุก สายจากบานสระบัว หมูที่ 1 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 865 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลเพ็กใหญ - บานศรีรุงเรือง หมูที่ ปริมาตรลูกรัง 687 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

11 ตําบลลอมคอม อําเภอพล อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย 

94 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 438,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานโนนคุต หมูที่ 8 - ฝายมะ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

รึกคึกคัก ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขต ปริมาตรลูกรัง 1,192 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

95 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 328,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานหินกอง หมูที่ 16 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

กุดเคา - บานหัวนาฝาย หมูที่ 4 ตําบล ปริมาตรลูกรัง 1,192 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

นาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

ตกแตงใหเรียบรอย 

96 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 4 ม. 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานปาไมงาม หมูที่ 8 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,250 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โนนทอง อําเภอแวงใหญ เชื่อมกับเขต ปริมาตรลูกรัง 1,462 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

บานน้ําซับ หมูที่ 8 ตําบลทานางแนว อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย 

97 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานกุดเพียขอม หมูที่ 1 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,267 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท - เขต ปริมาตรลูกรัง 1,462 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ อัดแนน) กวา 60

จังหวัดขอนแกน

98 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานหูลิง หมูที่ 2 ตําบลวังแสง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,843 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- บานโนนพะยอม หมูที่ 6 ตําบลโนน ปริมาตรลูกรัง 1,465 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

พะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน อัดแนน) กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

99 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,843 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หวยแก อําเภอชนบท - เขตอําเภอแวง ปริมาตรลูกรัง 1,465 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

ใหญ จังหวัดขอนแกน อัดแนน) กวา 60

100 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,843 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หวยแก อําเภอชนบท - เขตอําเภอแวง ปริมาตรลูกรัง 1,465 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

นอย จังหวัดขอนแกน อัดแนน) กวา 60

101 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,267 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แทน อําเภอชนบท - บานหนองปลา ปริมาตรลูกรัง 1,462 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

หมอ หมูที่ 7 ตําบลหนองปลาหมอ อัดแนน) กวา 60

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

102 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานโนนแดงนอย หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,267 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลบานแทน - บานหนองแต หมูที่ ปริมาตรลูกรัง 1,462 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

8 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท อัดแนน) กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

103 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานหนองขาม หมูที่ 11 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,285 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหลุบคา หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา ปริมาตรลูกรัง 1,816 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย 

104 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานขุมดิน หมูที่ 4 เชื่อมกับ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,285 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 ปริมาตรลูกรัง 1,816 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

ตกแตงใหเรียบรอย 

105 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานหนองเกิ้ง หมูที่ 11 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,285 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโพนเพ็ก - บานทาสวรรค หมูที่ 7 ปริมาตรลูกรัง 1,816 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย

106 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานหนองไห หมูที่ 1 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,285 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองแปน - บานหนองเกิ้ง หมูที่ 11 ปริมาตรลูกรัง 1,816 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

107 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานโสกแต หมูที่ 7,8 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง - บานโคก ปริมาตรลูกรัง 1,192 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

สวาง หมูที่ 3 ตําบลโคกสูง อําเภออุบล อัดแนน) ปริมาตรดินถม 624 กวา 60

รัตน จังหวัดขอนแกน ลบ.ม. (บดอัดแนน) พรอมเกรด

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 

108 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรลูกรังกวาง 6 ม. 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายจากบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,910 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก ปริมาตรลูกรัง 1,814 ลบ.ม.(บด ประชาชนไมนอย

เชื่อมเขตตําบลสวนหมอน อําเภอ อัดแนน) พรอมเกรดเกลี่ย กวา 60

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ตกแตงใหเรียบรอย 

109 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโพธิ์ขุมดิน หมูที่ 5 ตําบลพระบุ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานโตน หมูที่ 1 ตําบลบานโตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 2,090 ลบ.ม. กวา 60

110 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนบอ หมูที่ 4 ตําบลพระยืน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอพระยืน - บานปามะนาว หมูที่ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

 1 ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 2,090 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

111 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหัน หมูที่ 3 ตําบลพระบุ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอพระยืน - บานทาสวรรค หมูที่ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 2,090 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

112 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานทางาม หมูที่ 6 ตําบลพระบุ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานโตน หมูที่ 9 ตําบลบานโตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 2,090 ลบ.ม. กวา 60

113 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานพระเนาว หมูที่ 2 ตําบลพระบุ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองทุงมน หมูที่ 5 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน 2,090 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

114 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานนาลอม หมูที่ 3 ตําบลพระยืน - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานบอทอง หมูที่ 6 ตําบลขามปอม ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 2,090 ลบ.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

115 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองจิก หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

- บานพระยืน หมูที่ 1 ตําบลพระยืน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 2,090 ลบ.ม. กวา 60

116 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโจดใหญ หมูที่ 3 ตําบลบานโตน - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานขามปอม หมูที่ 1 ตําบลขามปอม ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 2,090 ลบ.ม. กวา 60

117 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหินเหิบ หมูที่ 7 ตําบลพระยืน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอพระยืน - บานโนนคูณ หมูที่ 4 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 2,090 ลบ.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

118 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,630 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

บานหนองบัวดีหมี หมูที่ 7 2,090 ลบ.ม. กวา 60

ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน



 3 - 37

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

119 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,794 ม. ลงลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

2039(กระนวน-น้ําพอง) - บานนาฝาย บดอัดแนนตลอดสาย หนา ประชาชนไมนอย

หมูที่ 4 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 0.10 ม. ปริมาตรลูกรังไม กวา 60

จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,438 ลบ.ม.

120 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกสะอาด หมูที่ 10 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,794 ม. ลงลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลหวยโจด - โสกกะหลึก - บาน บดอัดแนนตลอดสาย หนา ประชาชนไมนอย

หนองกุงใหญ หมูที่ 1 ตําบลหนองกุง 0.10 ม. ปริมาตรลูกรังไม กวา 60

ใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน นอยกวา 1,438 ลบ.ม.

121 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ความกวางขนาด 5 ม. 445,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหัวนาหมอ หมูที่ 7,15 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน ตร.ม. กวา 60

122 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ความกวางขนาด 4 ม. 434,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สาย ขก 2133 - แยกบานหนองแวง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 8,14 ตําบลกุดธาตุ อําเภอ ลาดยางไมนอยกวา 1,440 ประชาชนไมนอย

หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ตร.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

123 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม. ยาว 1,700 ม. 444,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สาย ขก 2038-แยกบานหนองขาม ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 2 - บานหนองคอง หมูที่ 11 11,900 ตร.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา กวา 60

จังหวัดขอนแกน

124 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. 471,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองคา หมูที่ 5-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 210 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองขาม หมูที่ 1 ตําบลในเมือง ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ประชาชนไมนอย

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน - ตร.ม. กวา 60

อุทยานแหงชาติภูเวียง

125 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. 478,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองขาม ม.1-บานหนองดู ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 280 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 12 ตําบลในเมือง - ตําบล ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ประชาชนไมนอย

เมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา ตร.ม. กวา 60

จังหวัดขอนแกน

126 ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดความกวาง 5 ม. 425,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

โพนพัฒนา หมูที่ 14 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,600 ม. หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

กุดขอนแกน+ตําบลหนองกุงธนสาร ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 1,272 ลบ.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

127 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดความกวาง 6 ม. 469,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายทางหลวงชนบท 4021-แยกบาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 220 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แกนพัฒนา หมูที่ 13 ตําบล ลาดยางไมนอยกวา 1,760 ประชาชนไมนอย

กุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัด ตร.ม. กวา 60

ขอนแกน

128 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 270 ม. 460,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สาย ขก 4021-แยกบานหนองโพน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

นอย หมูที่ 7 ตําบลกุดขอนแกน กวา 1,620 ตร.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กวา 60

129 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 445,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานนาคูณ หมูที่ 3-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองคอง หมูที่ 4 ตําบลบานโคก- กวา 1,500 ตร.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา กวา 60

จังหวัดขอนแกน

130 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 247 ม. 434,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สาย ขก 2133-แยกบานหนองหอย ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 7-บานหนองหวา ตําบล กวา 1,482 ตร.ม. ประชาชนไมนอย

บานโคก อําเภอหนองนาคํา กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

131 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

จากทางหลวงหมายเลข 2233 - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทาเยี่ยม หมูที่ 10 ตําบลใหมนาเพียง ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 60

132 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,923 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตติดตอตําบลคําแคน อําเภอ ไมนอยกวา 1,817 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

133 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานแกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนาแพง ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอโคกโพธิ์ชัย - เขตตําบลนาขา ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมญคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

134 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองโน หมูที่ 7 ตําบลหวยแก ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอชนบท-เขตตําบลโนนสะอาด ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 60

135 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หวยแก หมูที่ 2 ตําบลหวยแก อําเภอ ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ชนบท-เขตอําเภอมัญจาคีรี จังหวัด ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ขอนแกน กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

136 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบลหวยแก ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอชนบท-เขตตําบลโนนสะอาด ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน กวา 60

137 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหัวนากลาง หมูที่ 3 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานแทน-วัดปามาบตากลา ตําบล ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน กวา 60

138 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลปอแดง- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหัวนากลาง หมูที่ 3 ตําบล ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

บานแทน อําเภอชนบท จังหวัด กวา 60

ขอนแกน

139 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,843 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานสระแกว หมูที่ 4 ตําบลบานแทน ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน-ถนน ไมนอยกวา 1,465 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ลาดยางสายหวยแก-โนนศิลา กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

140 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานกอก หมูที่ 3 ตําบลสวนหมอน- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงชนบทสาย 4008 จังหวัด ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ขอนแกน กวา 60

141 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

142 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานทาศาลา หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบล ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน

143 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก-เขต ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

144 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 60

145 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานเหลากกหุง หมูที่ 7 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

สวนหมอน-เขตบานหนองเกิ้ง หมูที่ ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

10 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน

146 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานนาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองแปน-เขตตําบลสวนหมอน ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

147 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

148 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอมัญจาคีรี-เขตอําเภอ ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 60

149 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายแหลง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

เกษตรบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนาขา-บานหนองบัว หมูที่ 8 ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน

150 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหัวนาเหนือ หมูที่ 6-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทาสวรรค หมูที่ 11 เชื่อมกับทาง ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

หลวงชนบทหมายเลข 4008 กวา 60

จังหวัดขอนแกน

151 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

วัดปาวิเวกธรรม บานหนองหญาปลอง ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก-ทางหลวง ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

152 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

จากบานหนองไมตาย หมูที่ 6 ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนาขา-เขตตําบลกุดเคา ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

153 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตติดตอตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 60

154 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,922 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 10 ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลกุดเคา-เขตตําบลนาขา ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

155 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงชนบทสาย 2013 ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

156 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานนาจาน หมูที่ 2 ตําบลหนองแปน ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ถึงเขตตําบลสวนหมอน ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

157 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 60

158 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานดอนพันชาติ หมูที่ 3-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โนนสํานัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

159 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ถึงบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 ตําบล ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด กวา 60

ขอนแกน

160 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโคกสูง หมูที่ 4-บานนางาม ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 5 ตําบลนางาม เชื่อมทางหลวง ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ชนบทหมายเลข 2013 อําเภอ กวา 60

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

161 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,900           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ถึงบานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

162 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองบัว หมูที่ 4 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี-บาน ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ชีกกคอ หมูที่ 13 ตําบลเมืองเพีย กวา 60

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

163 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

164 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโคกกลาง หมูที่ 9 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

สวนหมอน-บานโนนสํานัก หมูที่ 5 ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

165 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานเขวา หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนาแพง อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน กวา 60

166 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบล ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด กวา 60

ขอนแกน

167 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานขุมดิน หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อําเภอมัญจาคีรี-ตําบลนาแพง ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน กวา 60

168 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,590 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองสองหอง หมูที่ 14 ที่สะดวก และปลอดภัย ม. สูง 0.80 ม. หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน-ตําบลหนองดู 7,886.40 ลบ.ม. กวา 60

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

169 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,590 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ทาสวรรค หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา- ที่สะดวก และปลอดภัย ม. สูง 0.80 ม. หรือมี พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบล ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด 7,886.40 ลบ.ม. กวา 60

ขอนแกน

170 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,200 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองหัวชาง หมูที่ 13 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี-ตําบล ไมนอยกวา 1,650 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

เมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัด กวา 60

ขอนแกน

171 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

นางาม-บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบล ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด กวา 60

ขอนแกน

172 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนงาม หมูที่ 2-บานโคกสูง ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 13 ตําบลนางาม อําเภอ ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน เชื่อม กวา 60

ทางหลวงชนบทสาย 2013 
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

173 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขาสูพื้นที่การเกษตรบานโคกสูง ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

หมูที่ 13 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน

174 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองมวง หมูที่ 12-บานเขวา ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 2,052 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน เชื่อมทางหลวง กวา 60

แผนดินสายขอนแกน-ชัยภูมิ

175 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,922 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานแจง หมูที่ 4-บานหวยฮวก หมูที่ ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

2 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมตําบลคําแคน ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

176 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,910 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 9-อาง ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เก็บน้ําคําบอน ตําบลโพนเพ็ก เชื่อม ไมนอยกวา 1,814 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

เขตตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

177 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,910 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนสวาง หมูที่ 7 - โสกดินแดง ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี ไมนอยกวา 1,814 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน เชื่อมทางหลวง กวา 60

แผนดินสายขอนแกน-ชัยภูมิ

178 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเขาสู เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

แหลงเกษตรบานหัวหวย หมูที่ 12 ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนาขา-บานหนองบัวนอย หมูที่ 8 ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี กวา 60

จังหวัดขอนแกน

179 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเขาสู เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,300 331,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

แหลงเกษตรบานนาขา หมูที่ 13 ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ตําบลนาขา เชื่อมทางหลวงชนบท ไมนอยกวา 1,033 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

สาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด ปริมาตรดินถมไมนอยกวา กวา 60

ขอนแกน 330 ลบ.ม.

180 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 4 ม. ยาว 2,250 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานชีทาวังเวิน หมูที่ 6 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โนนทอง-บานนาโพธิ์ หมูที่ 8 ตําบล ไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัด กวา 60

ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

181 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 4 ม. ยาว 2,250 498,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบล ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัด ไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

ขอนแกน ไปบอขยะ เชื่อมทางหลวง กวา 60

แผนดินหมายเลข 2233

182 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 5 ม. ยาว 2,285 499,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก- ที่สะดวก และปลอดภัย ม.หรือมีปริมาตรลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา ไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. ประชาชนไมนอย

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กวา 60

87,388,200 -                  -                 รวม   182      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัย เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 800,000         -               -             จํานวนผูเขา 1.ประชาชนขับขี่อยาง กองกิจการ

จราจร เขาใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และ การภายในสถานีขนสง รวมกิจกรรม ปลอดภัย รูกฎจราจร ขนสง

สามารถขับขี่อยางปลอดภัย ผูโดยสาร ทั้ง 4 สถานี ไมนอยกวา และเครื่องหมายจราจร

รอยละ 80 ตาง ๆ 

2.การสัญจรบนทองถนน

มีระเบียบมากขึ้น

2 อบรมสรางจิตสํานึกในการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ พัฒนาประสิทธิภาพ 500,000         -               -             รอยละความ เจาหนาที่ผูปฎิบัติมี กองกิจการ

บริการสาธารณะดานกิจการ ปฏิบัติงานและการใหบริการ บุคลากรสถานีขนสงผูโดยสาร พึงพอใจของ ประสิทธิภาพและพรอม ขนสง

ขนสงใหแกประชาชน ของสถานีขนสงผูโดยสาร ทั้ง  4 สถานี ประชาชนผูใช ในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหบริการแกประชาชน บริการสถานี

ขนสง

1,300,000 -                  -                รวม   2     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสายบาน ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

หนองไผ - คลองสงน้ําสายใหญ เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 65

2 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสาย ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

กสิกรทุงสราง ต.ศิลา อ.เมือง เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

จ.ขอนแกน รอยละ 65

3 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

10064 บานโคกสี - บานทาฉาง เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 65

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

10071 บานหนองหญาแพรก- เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

บานโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 65

5 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

10095 แยกทางหลวงหมาย เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)- รอยละ 65

บานปากเปอย อ.เมือง 

จ.ขอนแกน

6 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000         -               -             ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

10059 บานโนนมวง-บาน เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

หนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 65

2,994,000 -                  -                รวม   6     โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สรางอาชีพเสริม เพิ่มรายได 1.เพื่อสงเสริมใหสมาชิกกลุม 1.กลุมอาชีพสตรีตําบล 300,000         -               -             ความพึงพอใจ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักงาน

เพื่อยกระดับฝมือ และคุณภาพ อาชีพมีอาชีพเสริมตามความ นาหนองทุม 2 กลุม ของผูเขารวม สามารถในการเขามามีสวน พัฒนาชุมชน

ชีวิตกลุมอาชีพอําเภอชุมแพ ถนัด และความสามารถ 2.กลุมอาชีพสตรีตําบล รวมการพัฒนา ทั้งในดาน อําเภอชุมแพ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน 2.เพื่อยกระดับรายไดของ หนองเขียด 1 กลุม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม (สํานักปลัดฯ)

อําเภอชุมแพ) สมาชิกกลุมอาชีพ 3.กลุมอาชีพสตรีตําบล วัฒนธรรม และดานการศึกษา

3.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง วังหินลาด 2 กลุม  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดานรายได และดานสังคมของ ทํางานรวมกัน

คนทั้งในระดับครอบครัวและ

ระดับชุมชน

2 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม          500,000                 -                 -   ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจศูนย

ผลิตขาวพันธุดี ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ของผูเขารวม เพิ่มขึ้น สงเสริมและ

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนศูนย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ผลิตพันธุขาว

สงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ชุมชน 

ต.กระนวน อ.ซําสูง) ต.กระนวน

อ.ซําสูง

(กองแผนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ปลูกพืชผสมผสานและ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม          500,000                 -     -    ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

อาหารปลอดภัย ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ของผูเขารวม ผูปลูกผัก

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผูปลูก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ ต.หวยเตย  - ศึกษาดูงานตนแบบ ต.หวยเตย

อ.ซําสูง) ดานเศรษฐกิจพอเพียง อ.ซําสูง

(กองแผนฯ)

1,300,000      -              -            รวม  3  โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ขุดลอกหนองน้ํากุดสามขา บานดอนยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 45-46 ม. ยาว 440,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.16 ต.ศิลา เชื่อมเขต ต.บึงเนียม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 150 ม. รวมลึก 5 ม. หรือ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.เมือง จ.ขอนแกน และการเกษตร มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 10,400 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

2 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน (ตอนลาง) ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 650 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรวง ม.3 ต.ทาวัด - เขต ต.ละหานนา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงนอย จ.ขอนกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,650 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

3 ขุดลอกลําหวยหลุบโพลง ชวงบานโนนแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.4 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ - เขตบาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

โนนเขวา ม.1 ต.ทานางแนว อ.แวงนอย และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

4 ขุดลอกลําหวยรากไม บานหาด ม.10 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 17 ม. ยาว 910 ม. 476,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เขต อ. บานแทน จ.ชัยภูมิ และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 12,843 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

5 ขุดลอกหนองสาธารณะ บานหลุมหิน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ทิศเหนือ .5 ม. ทิศใต 60 ม. 467,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.10 ต.หนองกุง และ ต.ทรายมูล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ทิศตะวันออก 65 ม. ทิศ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และการเกษตร ตะวันตก 55 ม. ลึกเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

1 ม. ขุดลึก 2.50 ม. รวม รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตร และทําการเกษตร

ดินขุดไมนอยกวา 11,938 อยางเพียงพอ

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

6 ขุดลอกหนาฝายลําหวยคุมมุม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 40 ม. ยาว 61 ม. 325,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานวังน้ําทิพย ม.10 ต.โนนสมบูรณ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 7,792 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

7 ขุดลอกลําหวยแอก ชวงบานหันนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยเดิมกวาง 33 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ-บานหนอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ยาว 268 ม. ลึกเดิม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

แวงนอก ม.4 ต.โนนขา อ.พล และการเกษตร 1.50 ม. ตองการขุดใหลึก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. และทําการเกษตร

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา อยางเพียงพอ

13,668 ลบ.ม.

8 ขุดลอกลําหวยมะเฟอง บานบก ม.7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.หนองสองหอง-ต.ดงเค็ง บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 495 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หนองสองหอง อ.หนองสองหอง และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 13,884 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

9 ขุดลอกลําหวยวังแสง ชวงบานปาพราว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยเดิมกวาง 18 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.6 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแกน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ยาว 650 ม. ลึกเดิม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เขตติดตอ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา และการเกษตร 1.50 ม. ตองการขุดใหลึก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. และทําการเกษตร

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,650 ลบ.ม.

10 ขุดลอกลําหวยอีโซ ชวงบานทาหลวง ม.4 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยเดิมกวาง 18 498,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.เมืองพล - บานหัวนา ม.2 ต.โนนขา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ยาว 428 ม. ลึกเดิม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร 0.50 ม. ตองการขุดใหลึก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จากเดิม 2.50 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 รวมลึก 3 ม. และทําการเกษตร

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา อยางเพียงพอ

13,642 ลบ.ม.

11 ขุดลอกลําหวยซําปลาดู ชวงบานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยเดิมกวาง 16 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.2 ต.เกางิ้ว - เขต ต.เพ็กใหญ อ.พล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ยาว 804 ม. ลึกเดิม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร 1.50 ม. ตองการขุดใหลึก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. และทําการเกษตร

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา อยางเพียงพอ

13,668 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

12 ขุดลอกลําหวยบอ ชวงบานหนองแวงแอก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยเดิมกวาง 16 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.4 ต.โนนขา - เขต ต.หนองแวงโสกพระ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ยาว 804 ม. ลึกเดิม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร 1.50 ม. ตองการขุดใหลึก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. และทําการเกษตร

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา อยางเพียงพอ

13,668 ลบ.ม.

13 ขุดลอกลําหวยบานโคกลาม ม.1 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 658 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.ทาวัด อ.แวงนอย จ.ขอนแกน-เขต น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

14 ขุดลอกลําหวยบานรวง หมูที่ 4 ตําบล เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 564 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ทาวัด-เขตตําบลละหานนา อ.แวงนอย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

15 ขุดลอกลําหวยบานบง บานปาเปง ม.8 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 658 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.แวงนอย-เขต ต.ทานางแนว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

16 ขุดลอกลําหวยอีโงง บานหนองหอย ม.7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 598 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.แทนนอย อ.แวงนอย-เขต ต.ลอมคอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

17 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว บานโคกสงา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 492 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.6 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย-เขตตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

โคกสงา อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

18 ขุดลอกลําหวยคลองเหมือง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 514 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ทางขวาง ม.1 ตําบลทางขวาง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงนอย-เขต ต.โคกสงา อ.พล และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2.50 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

19 ขุดลอกลําหวยไสไก บานโนนตะโก ม.4 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 658 ม. 498,000         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.หนองมะเขือ-เขต ต.ลอมคอม อ.พล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,818 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

20 ขุดลอกลําหวยยาง บานหินแตก ม.7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 641 ม. 498,800         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.นางาม-บานหนองกานเหลือง ม.2 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2.50 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,220 ลบ.ม. อยางเพียงพอ



5 - 8

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

21 ขุดลอกลําหวยใหญ บานดอนแกนเฒา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 641 ม. 498,800         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.6 ต.นางาม อ.มัญจาคีร-ีต.บานโคก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2.50 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,220 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

22 ขุดลอกลําหวยบานโคกสูง ม.4 ต.นางาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 641 ม. 498,800         -                  -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

อ.มัญจาคีร-ีต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกจากเดิม 2.50 ม. ลาด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,220 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

23 ขุดลอกลําหวยหลุงจาน (ตอนบน) ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 650 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรุงตะวัน ม.9 ต.ทาวัด อ.แวงนอย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน-เขต อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,650 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

24 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ชวงบานบะแหบ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 545 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.10 ต.กานเหลือง อ.แวงนอย-เขต น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,655 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

25 ขุดลอกลําหวยนา (ตอนบน) ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 650 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ศรีเมือง ม.12 ต.แวงนอย-เขตตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,650 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

26 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หนองหอย ม.7 ต.แวงนอย อ.แวงนอย- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เขต ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

27 ขุดลอกลําหวยสองคอน (ตอนลาง) ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรัตนะ ม.2, ม.11 ต.โนนทอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน - แมน้ําชี และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

28 ขุดลอกลําหวยสวนกลวย (ตอนลาง) ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโพนทอง ม.1,ม.10 ต.โนนทอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

29 ขุดลอกลําหวยนาโพธิ์ ม.2,ม.8,ม.9 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

แมน้ําชี และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

30 ขุดลอกลําหวยบง (ตอนลาง) ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 591 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โนนสะอาด ม.1 - บานนาโพธิ์ ม.2 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนสะอาด-เขต ต.ใหมนาเพียง และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,666 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

31 ขุดลอกลําหวยซีลอง ชวงบานนาขา ม.13- เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 22 ม. ยาว 358 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานเหลาใหญ ม.9 ต.นาขา-ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,648 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

32 ขุดลอกลําหวยนอย ชวงบานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 650 ม. 499,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.9 ต.นาขา-บานนางาม ม.5 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13,650 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

15,671,400    -              -            รวม  32  โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน บุคลากรสังกัดองคการบริหาร

ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ สวนจังหวัดขอนแกน มี

ปฏิบัติงานและใหบริการแก เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสม

ประชาชนของสวนราชการ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ในสังกัด และใหบริการแกผูมาติดตอ

(1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 66,000           -                -                รอยละของ กองพัสดุฯ

ประมวลผล แบบที่ 1 งานประมวลผล แบบที่ 1 งบประมาณที่

จํานวน 3 เครื่อง ตาม เบิกจาย

มาตรฐานและราคากลางที่

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนด

(2) เครื่องพิมพเลเซอร/ ชนิด LED  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 23,700           -                -                รอยละของ กองพัสดุฯ

ขาวดํา (30 หนา/นาที) ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/ งบประมาณที่

นาที) จํานวน 3 เครื่อง เบิกจาย

ตามมาตรฐานและราคา

กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(3) โตะทํางาน เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -โตะทํางานแบบเหล็ก 6,400            -                -                รอยละของ กองพัสดุฯ

กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว งบประมาณที่

ปฏิบัติงานและใหบริการแก  -โตะทํางานขนาดไมนอย เบิกจาย

ประชาชนของสวนราชการ กวา 120x60x75 ซม.

ในสังกัด

(4) เกาอี้นั่งทํางาน  -เกาอี้นั่งทํางาน 18,600           -                -                รอยละของ กองพัสดุฯ

ระดับ 3 - 6 จํานวน  12 ตัว งบประมาณที่

เบิกจาย

(5) ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก  -ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 9,560            -                -                รอยละของ กองพัสดุฯ

2 บานเลื่อน กระจกบานเลื่อน ขนาด งบประมาณที่

41x119x88 ซม. พรอมขา เบิกจาย

รองตู  จํานวน 2 หลัง

124,260        -               -               รวม  1  โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 2 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ฝกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ 1.เพื่อปองกันและสกัดกั้นการ จัดอบรม 4 รุน ๆ ละ 3 วัน 1,600,000       -                -                รอยละของผูเขา 1.มีอาสาสมัครรวมกับ ตํารวจภูธร

อาสาสมัครตํารวจบานตานภัย แพรระบาดของยาเสพติด และ จํานวน 300 คน/รุน รวมฝกอบรม เจาหนาที่ตํารวจในการ ภาค 4

ยาเสพติด ปญหาอาชญากรรมไดอยางมี ที่อยูในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนตํารวจภูธรภาค 4) ประสิทธิภาพ ของสถานีตํารวจในพื้นที่ สงบเรียบรอย

2.เพื่อใหความรูดานกฎหมาย รับผิดชอบ (30 อําเภอ) 2.ทําใหมีการแลกเปลี่ยน

ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด ขอมูลขาวสาร และสราง

การเขาระงับเหตุตลอดจนภัย ความสัมพันธอันดีระหวาง

พิบัติตาง ๆ ไดอยางมี เจาหนาที่ฝายปกครอง

ประสิทธิภาพ

2 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสําหรับ 1.เพื่อใหนักเรียนสามารถนํา  -นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 500,000         -                -                รอยละความรู  -นักเรียนมีความรู ความ กองกิจการสภาฯ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการ ความรูเกี่ยวกับการสงเสริม องคการบริหารสวนจังหวัด ความเขาใจของ เขาใจเกี่ยวกับการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชาธิปไตยไปใชในชีวิต ขอนแกน ผูเขาอบรม ปกครองระบอบประชา

ประจําวัน ธิปไตย สามารถนําไป

2.เพื่อใหนัเกรียนไดเรียนรูและ ประยุกตใชในชีวิตประจํา

ฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ วัน รวมถึงมีสวนรวมใน

เสรีภาพ ความเสมอภาคและ การปกครองในระบอบ

หนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

2,100,000      -               -               รวม  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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